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LAYANAN UTAMA
Layanan utama 1000dunia adalah ANALISA WEBSITE.
Jika Anda belum punya website atau ingin meningkatkan website Anda, kami
beberapa memiliki layanan pelengkap seperti digital marketing website dan
digital marketing hosting.
Fokus layanan utama kami adalah membantu Anda meningkatkan kunjungan
web, jumlah prospek dari website dan konversi website dengan cara melakukan
analisa website yang Anda miliki.
Anda bisa pilih salah satu layanan berikut, sesuai kebutuhan Anda.
1. Tra c - Meningkatkan Kunjungan Web
2. Leads - Meningkatkan Prospek dari Website
3. Conversion - Meningkatkan Konversi Website
Setelah itu Anda bisa pilih tahapan Anda saat ini
1. Setup - jika Anda belum punya data web analytics
2. Analyze - jika Anda sudah punya data web analytics
3. Optimize - jika sudah pakai analytics dan ingin meningkatkan, atau sudah
selesai tahap kedua dan ingin melanjutkan ke tahap ke-3 (optional)
PERIKSA WEBSITE ANDA SEBELUM TERLAMBAT!
Jika Anda memiliki website namun tidak tahu kebutuhan website Anda, kami
memiliki layanan pengecekan website. Hanya Rp 50.000,-.

WEB ANALYTICS
Berikut harga layanan web analytics 1000dunia
TRAFFIC

LEADS

CONVERSION

- Meningkatkan kunjungan web

Y

Y

Y

- Meningkatkan prospek dari web

-

Y

Y

- Meningkatkan konversi web

-

-

Y

7.5 juta

15 juta

25 juta

HARGA (dalam rupiah)

Harga tersebut adalah harga 1x bayar. Garansi 30 hari untuk analisa ulang.
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LAYANAN PELENGKAP
DIGITAL MARKETING WEBSITE
mobile friendly | seo friendly | speed | security | analytics
1000dunia menyediakan layanan pembuatan Digital Marketing Website. Menurut
kami, digital marketing website perlu 5 hal berikut:
● Mobile Friendly
● SEO Friendly
● Speed
● Security
● Analytics
PAKET DIGITAL MARKETING WEBSITE
SPEED

SECURITY

MARKETER

- Tampilan Premium

Y

Y

Y

- Selected Premium Themes

Y

Y

Y

- Selected Premium Plugins

Y

Y

Y

- Mobile Friendly

Y

Y

Y

- SEO Friendly

Y

Y

Y

- Speed Optimization

Y

Y

Y

- Web Security Level

1

2

3

- Automatic Backup

Hourly

Realtime

Realtime

- Jumlah Page

10

10

10

- Jumlah Post/Product

10

10

10

- Fungsi Premium

-

1

3

- Digital Marketing Dashboard

-

-

Y

7.5 juta

15 juta

25 juta

HARGA (dalam rupiah)

Tampilan Premium dibuat menggunakan theme premium ditambah plugin
premium yang berhubungan dengan tampilan.
Selected Premium Themes adalah beberapa premium themes pilihan 1000dunia.
Koleksi dapat kami tambah maupun dikurangi mengikuti perkembangan. Saat ini
3 premium theme pilihan kami adalah Astra Pro, Kadence Pro, dan Kava Pro.
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Selected Premium Plugins adalah beberapa plugin premium pilihan 1000dunia.
Koleksi dapat kami tambah maupun dikurangi mengikuti perkembangan. Jumlah
plugin cukup banyak untuk dapat disebutkan di sini. Anda bisa hubungi kami
untuk mengetahui daftar terkini dari plugin pilihan 1000dunia.
Mobile friendly adalah tampilan website yang menyesuaikan device yang
digunakan untuk mengakses (desktop/laptop, tablet, mobile). Pada saat membuat
website, kami akan memastikan bahwa tampilan mobile tidak error dan tetap
nyaman untuk diakses.
SEO friendly artinya web yang kami buat sudah SEO Friendly dan dilengkapi
plugin SEO Premium. Belum termasuk pengerjaan SEO untuk menaikkan website
Anda ke halaman 1 di Google.
Speed Optimization menjadi salah satu standard website kami. Setelah web
selesai dibuat dan sudah live, kami akan melakukan optimasi kecepatan, baik dari
sisi server, menggunakan plugin premium, CDN (Content Delivery Network),
automatic optimization, serta optimasi secara manual.
Web Security menggunakan sistem level berikut:
● Level 1: Server Firewall, Bot Protection, Hourly Backup
● Level 2: semua yang ada di Level 1 ditambah extra WAF (Web Application
Firewall) + Realtime Backup + Malware Security (scan, protect, cleanup) +
Activity Log
● Level 3: semua yang ada di Level 1 dan 2 ditambah Complete Web Security
Automatic Backup sudah menjadi standard kami, dan bukan lagi backup harian,
namun hourly backup (tiap jam, 24 backup restore point dalam sehari).
Jumlah Page/Post/Product untuk semua paket sama. Jika memerlukan tambahan
halaman dapat Anda buat sendiri dengan cukup mudah karena website yang
kami buat sudah dilengkapi visual drag and drop page editor. Namun jika Anda
membutuhkan, dapat kami buatkan dengan harga 350 ribu per page atau 100
ribu per post/product. Bisa lebih murah lagi jika order dalam jumlah yang cukup
banyak.
Fungsi Premium adalah menambahkan fungsi menggunakan plugin premium
(berbayar), misalnya Membership, Online Course, A liate, News Portal, Premium
Online Store, dll.
Digital Marketing Dashboard menggabungkan berbagai data analytics dari
berbagai sumber, agar Anda bisa melihat keseluruhan data tanpa harus login di
berbagai tempat. Diantaranya: Google Analytics, Facebook, Instagram, Twitter,
Google Ads, dll
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DIGITAL MARKETING HOSTING
server | manage | optimization | troubleshooting | monitoring
Apa itu digital marketing hosting? Digital Marketing Hosting adalah hosting yang
membantu Anda berfokus pada kebutuhan digital marketing.
Kami menyadari bahwa sebuah website yang digunakan sebagai sarana digital
marketing memerlukan berbagai perlengkapan, dan hal ini cukup merepotkan.
Oleh karena itu, kami sediakan layanan ini agar Anda bisa lebih fokus mengurus
bisnis Anda, bukan mengurus hosting.
Yang termasuk layanan digital marketing hosting (tergantung paket yang dipilih):
● Domain: boleh pilih domain .com atau .id
● Premium Hosting
● Selected Premium Themes: kami pilihkan 3 premium themes dengan
puluhan tampilan premium yang dapat Anda pilih.
● Selected Premium Plugins: berbagai plugin premium pilihan kami bernilai
jutaan rupiah. Anda tinggal pilih dari daftar yang kami miliki dan kami akan
install dan aktifkan di web Anda.
● Web Maintenance: kami akan melakukan maintenance secara berkala
untuk menjaga keamanan dan kecepatan web Anda.
● Web Troubleshooting: web Anda error? Kami bantu troubleshooting.
● Automatic Backup: amankan data website Anda dengan automatic backup
dengan standard hourly backup (24x backup dalam sehari, 168 restore
point dalam seminggu).
● Web Security: kami menyediakan web security mulai dari bot protection,
malware security, premium ﬁrewall (WAF), hingga complete web security.
● Business Email: kami menyediakan business email menggunakan domain
Anda,
sehingga
Anda
bisa
memiliki
email
dengan
alamat
nama@websiteanda.com. Dilengkapi dengan inbuilt virus protection.
● Premium SMTP: salah satu masalah terbesar website adalah email yang
tidak terkirim atau masuk ke spam. Hosting kami dilengkapi dengan
Premium SMTP agar email tidak masuk ke spam. Catatan: walau sistem
email sudah premium, namun masih ada kemungkinan email Anda masuk
spam folder jika isi email Anda termasuk kategori spam.
● Semua hal di atas jika dibeli secara terpisah bisa menghabiskan jutaan
rupiah. Paket kami memberi Anda kemudahan dan penghematan hingga
jutaan rupiah.
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PAKET DIGITAL MARKETING HOSTING
BASIC

SPEED

SECURITY

MARKETER

Domain (.com atau .id)

Y

Y

Y

Y

Premium Hosting Space

5

5

5

5

> 1.5 juta

> 3.5 juta

> 7.5 juta

> 7.5 juta

Y

Y

Y

Y

Hourly

Hourly

Realtime

Realtime

Y

Y

Y

Y

Level 1

Level 1

Level 2

Level 3

Malware Security

-

-

Y

Y

Complete Web Security

-

-

-

Y

Digital Marketing Dashboard

-

-

-

Y

Business Email

-

-

-
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Wordpress Maintenance

-

4x

8x

12x

Manual Speed Optimization

-

2x

4x

6x

Troubleshooting

-

2x

4x

6x

1.5 juta

3.5 juta

7.5 juta

15 juta

Nilai Premium Theme & Plugins
Premium SMTP
Automatic Backup
Automatic Speed Optimization
Web Security

HARGA (per tahun)

● Paket BASIC
Cocok untuk Anda yang ingin memiliki hosting yang dilengkapi dengan
premium theme dan plugin bernilai lebih dari yang Anda bayarkan, untuk
membuat website dengan tampilan yang indah. Termasuk premium visual
page builder yang bisa drag and drop.
● Paket SPEED
Cocok untuk Anda yang ingin memiliki web yang lebih cepat dan tidak ingin
kehilangan pengunjung karena lambatnya website. Anda akan mendapat
semua yang ada di paket BASIC, ditambah berbagai fasilitas untuk
meningkatkan kecepatan website Anda secara otomatis. Lebih dari itu,
kami juga akan melakukan speed optimization secara manual.
● Paket SECURITY
Cocok untuk Anda yang ingin memiliki web yang lebih aman. Anda akan
mendapatkan semua yang ada di paket SPEED, ditambah berbagai fasilitas
untuk meningkatkan keamanan website Anda, termasuk malware security,
premium ﬁrewall, dll. Backup pun ditingkatkan menjadi realtime.
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● Paket MARKETER
Cocok bagi Anda yang aktif menggunakan web untuk menjalankan digital
marketing. Anda mendapat semua yang ada di paket SECURITY, ditambah
business email serta digital marketing dashboard untuk memantau
berbagai data digital marketing dari satu tempat. Praktis, tidak repot, dan
hemat waktu.

PREMIUM WORDPRESS SPECIALIST
development - optimization - maintenance - troubleshooting - monitoring
Kedua paket sebelumnya, digital marketing website dan digital marketing hosting
menggunakan server 1000dunia. Jika Anda ingin menggunakan server/hosting
yang Anda beli sendiri, memilih dan membeli sendiri theme dan plugin premium
serta berbagai layanan external lainnya, kami sediakan paket berikut, yang hanya
mencakup biaya pengerjaan saja.
Layanan Premium Wordpress Specialist meliputi 5 bidang berikut:
● DEVELOPMENT
Pembuatan website menggunakan premium theme dan plugins.
● OPTIMIZATION
Optimasi kecepatan web, optimasi keamanan web
● MAINTENANCE
Upgrade wordpress, update themes, update plugins, staging system
● TROUBLESHOOTING
Perbaikan web yang error, kena black list, kena virus/malware, dll.
● MONITORING
Setup sistem monitoring website sesuai kebutuhan Anda
Anda cukup beritahu kami kebutuhan web Anda, dan kami akan buatkan
penawaran disertai harga untuk menjawab kebutuhan Anda.
Layanan ini hanya biaya pengerjaan saja. Seluruh perlengkapan dan peralatan
web, hosting, themes, plugins, dan layanan pihak ketiga disediakan oleh client.
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LAYANAN LAINNYA
DOMAIN

.com

.net

.org

.id

HARGA

175.000

275.000

225.000

275.000

Harga domain lainnya bisa dilihat di https://1000dunia.com/domain
Mengapa membeli domain di 1000dunia? Kami adalah reseller domain
international yang resmi, sehingga semua domain yang didaftarkan akan terdaftar
atas nama Anda sendiri, bukan atas nama kami.
Business Email
Enterprise Email
Google Workspace
CodeGuard Cloud Backup
SiteLock Security
SSL

https://1000dunia.com/business
https://1000dunia.com/enterprise
https://1000dunia.com/google
https://1000dunia.com/codeguard
https://1000dunia.com/sitelock
https://1000dunia.com/ssl

HARGA
Managed Themes/Plugins*

1x harga

Tambah/edit 1 post/product (wordpress editor)

100.000

Tambah/edit 1 page (page builder)

350.000

Upgrade wordpress, theme, plugin (one time)

750.000

Wordpress troubleshooting**

Contact us

Pemeliharaan web

Contact us

Layanan web lainnya

Contact us

* Plugin dibeli oleh 1000dunia, client tidak mendapat akses ke account pembuat plugin, hanya
mendapat lisensi. Plugin diinstall dan diaktifkan oleh 1000dunia. Jika diperlukan, client dapat
membeli sendiri pluginnya, dan dimanage oleh 1000dunia, namun harga manage tetap sama
** Wordpress/Woocommerce troubleshooting adalah per kasus, per wordpress, garansi 7 hari
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SYARAT & KETENTUAN
Syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat di
https://1000dunia.com/terms
Dengan membeli produk atau layanan dari 1000dunia, berarti setuju dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku.
Uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Jika tidak yakin dengan
layanan 1000dunia, mohon jangan membeli dulu. Silakan tanya-tanya dulu. Jika
ingin melihat contoh, dapat menghubungi kami.

INFO & PEMESANAN
Email: info@1000dunia.com
Call/sms/whatsapp:
0877 - 3812 - 5000
0878 - 3873 - 1000

Terima Kasih
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